
Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.4.§22-23 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

«Ἐξὸν δ’ ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι, οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ χαλεπώτατον καὶ 

ἀνοσιώτατον καὶ ἔχθιστον καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις πόλεμον ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους 

παρέχουσιν. Ἀλλ’ εὖ γε μέντοι ἐπίστασθε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ’ ἡμῶν ἀποθανόντων οὐ μόνον 

ὑμεῖς ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ἔστιν οὓς πολλὰ κατεδακρύσαμεν». Ὁ μὲν τοιαῦτα ἔλεγεν· οἱ δὲ λοιποὶ 

ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ τοιαῦτα προσακούειν τοὺς μεθ’ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. Τῇ δ’ 

ὑστεραίᾳ οἱ μὲν τριάκοντα πάνυ δὴ ταπεινοὶ καὶ ἔρημοι συνεκάθηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ· τῶν 

δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκαστοι τεταγμένοι ἦσαν, πανταχοῦ διεφέροντο πρὸς ἀλλήλους. Ὅσοι 

μὲν γὰρ ἐπεποιήκεσάν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο, ἐντόνως ἔλεγον ὡς οὐ χρείη 

καθυφίεσθαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ· ὅσοι δὲ ἐπίστευον μηδὲν ἠδικηκέναι, αὐτοί τε ἀνελογίζοντο 

καὶ τοὺς ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν, καὶ τοῖς τριάκοντα οὐκ 

ἔφασαν χρῆναι πείθεσθαι οὐδ’ ἐπιτρέπειν ἀπολλύναι τὴν πόλιν. Καὶ τὸ τελευταῖον 

ἐψηφίσαντο ἐκείνους μὲν καταπαῦσαι, ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. Καὶ εἵλοντο δέκα, ἕνα ἀπὸ 

φυλῆς. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2. «Ἐξὸν δ’ ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ … πολλὰ κατεδακρύσαμεν»: Σε ποια πρόσωπα αναφέρονται οι 

αντωνυμίες οὗτοι, ὑμεῖς και ἡμεῖς στο συγκεκριμένο απόσπασμα και ποιες σχέσεις 

έχουν μεταξύ τους σύμφωνα με τα λόγια του κήρυκα Κλεόκριτου; 

Μονάδες 10 

3. «τῶν δὲ τρισχιλίων…  ἀπολλύναι τὴν πόλιν»: Ποιες διαφωνίες προέκυψαν μεταξύ των 

συνεργατών των Τριάκοντα σύμφωνα με την αφήγηση του Ξενοφώντα; 

Μονάδες 10 

4. Η εκλογή των Τριάντα έγινε αμέσως μετά την κατεδάφιση των Μακρών Τειχών και των 

τειχών του Πειραιά. Ενώ όμως εντολή τους ήταν να συντάξουν ένα σύνταγμα που θα 

ρύθμιζε τον πολιτικό βίο, όλο ανάβαλλαν τη σύνταξη και τη δημοσίευσή του· στο μεταξύ 

συγκροτούσαν τη Βουλή και τις άλλες αρχές όπως ήθελαν αυτοί. Έπειτα άρχισαν να 

συλλαμβάνουν τους γνωστούς καταδότες, που τον καιρό της δημοκρατίας είχαν κάνει τη 

συκοφαντία επάγγελμα και ταλαιπωρούσαν την καλή τάξη, και να τους παραπέμπουν 

για θανατική καταδίκη. Η Βουλή τους καταδίκαζε μ' ευχαρίστηση, και το πράμα δε 

δυσαρεστούσε καθόλου όσους ένιωθαν πως τίποτα κοινό δεν είχαν μ' αυτούς. Αργότερα 



ωστόσο άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για να επιβάλουν την ανεξέλεγκτη κυριαρχία 

τους στην πόλη. Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.3.§11-13 [Μετάφραση: Ρόδης Ρούφος] 

 

Να συγκρίνετε την αντίδραση των αρχόντων και των Τριάκοντα, μετά τον λόγο του 

κήρυκα Κλεόκριτου, με τη συμπεριφορά των Τριάκοντα αμέσως μετά την εκλογή τους, 

όπως παρουσιάζεται στο μεταφρασμένο απόσπασμα. 

Μονάδες 10 

6. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου 

(μονάδες 5): 

ἡμῖν: στην ίδια πτώση στον ενικό αριθμό 

ἔχθιστoν: στη δοτική πτώση ενικού στον συγκριτικό βαθμό 

πόλεμον: στη δοτική πτώση στον πληθυντικό αριθμό 

ἄρχοντες: στη δοτική πτώση στον ίδιο αριθμό 

πόλιν: στη δοτική πτώση στον πληθυντικό αριθμό   

β. Στον ακόλουθο πίνακα να αναγνωριστούν από γραμματική άποψη (πρόσωπο, 

αριθμός, έγκλιση, χρόνος, φωνή) οι εξής ρηματικοί τύποι: παρέχουσιν, ἔλεγεν, 

ἀπήγαγον, ἐπεποιήκεσαν, εἵλοντο. (μονάδες 5) 

ρ. τύπος πρόσωπο αριθμός έγκλιση χρόνος φωνή ρήμα  

παρέχουσιν       

ἔλεγεν       

ἀπήγαγον       

ἐπεποιήκεσαν       

εἵλοντο       

Μονάδες 10 

7. α. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων 

του κειμένου (μονάδες 5):  

οὗτοι: είναι …………………………………… στ …………………………………………………….. 

πόλεμον: είναι ………………………………….. στ …………………………………………………….. 

οἱ τριάκοντα: είναι …………………………………… στ …………………………………………………….. 

ταπεινοί: είναι …………………………………… του ………………………………………………….. 



ἠδικηκέναι: είναι …………………………………… στ …………………………………………………….. 

β. Να αναγνωρίσετε το είδος και τη λειτουργία της δευτερεύουσας πρότασης ὡς οὐδὲν 

δέοιντο τούτων τῶν κακῶν. (μονάδες 3) Ποια στοιχεία της πρότασης εκφράζουν την 

υποκειμενική άποψη/κρίση του ομιλητή;  (μονάδες 2) 

Μονάδες 10 

* Οι παρατηρήσεις 1, 5, 8 για το ίδιο κείμενο έχουν διατυπωθεί στο θέμα με την 

ονομασία GEL_CLA_AEG_SUBJECT_1_12313. 


